Trädgårdsvandringar 2011
Dag & tid
Adress m m
Vecka 20
Trädgårdsvandring - Gamla vägen 26, Bollstanäs
18 maj kl 19
Siv Berglund välkomnar oss till en gammal 5000 kvm stor sjötomt i
Bollstanäs. Trädgården är uppvuxen men många nya projekt är påbörjade
och andra är på planeringsstadiet. Bland annat en rosengång med fem
rosportaler.
Efter vandringen blir det kaffe för en tjuga som vanligt.
Vecka 22
Trädgårdsvandring Edsviksvägen 83
1 juni kl 19
Välkomna till Christina och Bengt Lund
Nu är det tre år sedan vi besökte trädgården senast och sedan dess har
mycket hänt. Efter Peter Korns föredrag hösten -09 blev de så inspirerade
att de har anlagt en sandrabatt efter hans idéer. Det ska bli spännande att
se! För övrigt finns det mycket att titta på i trädgården, bl.a. en mängd
olika träd. Förhoppningsvis så blommar Magnolian fortfarande.
Efter vandringen serveras kaffe för en tjuga som vanligt.
Välkomna kl. 19:00.
Vecka 26
Trädgårdsvandring, Amorinavägen 14,
Torsdag 30 juni kl 19
Sollentuna
Välkomna till Ulf Andersson
Så här säger Ulf:
Jag välkomnar er till vår trädgård som
idag består av olika rum i
samspel med huset och den naturliga
omgivningen. Trädgårdsmiljön har
inspiration av Fjärran Österns harmoni och arkitektur.
Varmt välkomna!
"Fika" som vanligt för en tjuga.

Vecka 27
Torsdag 7 juli kl 19

http://www.paviljonguffe.blogspot.com/
Trädgårdsvandring Bergvägen 7,
KUNGSÄNGEN
Välkomna till Torsten Walderö
Så här säger Torsten:
Ni är välkomna till en trädgård som
påbörjades för 50 år sedan men inte är
färdig än. Ett tema är rumsbildningar.
Man ser inte alla 1400 kvm på en gång.
Mycket slingrande gångar, en del nivåskillnader (ej handikappanpassad),
olika vattenanläggningar, ett antal Rhododendron och Magnolior som
blommade i våras.
Se gärna hemsidan www.waldero.se (där det också finns väganvisning).
Observera att vi får ta med egen fikakorg.

Vecka 28
11 juli kl 19

Trädgårdsvandring Borevägen 9,
Edsviken
Välkomna till Agneta Östlund & Ingemar
Berndtsson
Så här berättar Agneta:
Detta är en trädgård där de tio stora
fruktträden från 1930-talet bestämmer
var det går att anlägga planteringar.
Trädgården är halvvild, för så vill vi ha
det. Blåsippor, vitsippor, gullvivor,
prästkragar, krolliljor och aklejor får slå
sig ned var de vill och så länge de
blommar klipper vi gångstigar runt
tomten och håller endast gräsmattan
utanför växthuset kortklippt. I juli slår vi tomten med lie och får lite större
ytor att röra oss på.
Det här är en trädgård där det mesta som blommar är välkommet, även
knölklockor, gullris och såpnejlika, om än inte riktigt överallt. Vi har
dessutom smultron som marktäckare på många ställen – godis! I vår
trädgård tillåts fuchsior växa upp till träd även om det leder till lite
övervintringsbekymmer varje år. Många växter är förökade av Agneta:
Clematis, pioner, borstnejlikor, rosenvial och studentnejlikor, för att
nämna några.
Om vädret inte blir alltför hett den närmaste veckan kan det finnas många
olika sorters rosor att lukta på. Om rosenbladen fallit av finns det
förhoppningsvis annat som kan intressera någon annanstans, kanske en
stilla stund vid fiskdammen eller utforskande av våra hemliga
trädgårdsrum?

Vecka 29
Onsdag 20 juli kl 19

"Fika" som vanligt för en tjuga.
Välkomna !!!
Trädgårdsvandring Slottsvägen 1, Edsberg
Välkomna till Birgitta Sturesson
Birgitta Sturesson visar sin mors trädgård. Hon hälsar oss välkomna med
de glada orden: "Jo visst får ni komma bland ogräs, oansade buskar och en
jordhög."
Skulle nog tro att det finns en del annat på tomten också...
"Fika" som vanligt för en tjuga.
Välkomna !!!

Vecka 30
Tisdag 26 juli kl 19

Väganvisning: Slottsvägen 1 ligger i hörnet Edsbergsvägen/Slottsvägen
Trädgårdsvandring Borevägen 10
Välkomna till Elisabet Bernhardtz och Sonny Frändberg
Vi har en 1300 kvm tomt som Elisabets föräldrar flyttade till 1936 och som
Elisabet övertog 1996. Sonny flyttade in för 10 år sedan och då började
den nuvarande trädgården ta mer form med nyplanterade fruktträd,

pergola och många buskar och perenner. Vi vill ha en tomt med utrymme
för 5 vilda pojkbarnbarn med mycket spring i benen. De hjälper gärna till
med vattning, helst med slang och det händer att en del av vattnet
kommer även på blommorna. En del av trädgården är lite vildare med en
stenbäck där vattnet består av murklocka, men i år har den tyvärr torkat
ut.
För några veckor sen kom det upp en annorlunda blomma ur en rund knöl
och vi hoppas att någon av besökarna vet vad det är. Vi har en altan med
många krukor med sommarblommor, alldeles för många då de ska vattnas,
men en härlig färgklick då allt blommar.
För några år sedan i mataffären i Stinsen låg varorna vi tittade på i en slags
metallusthus med en stor knopp på toppen. Elisabet älskar knoppar så vi
köpte lusthuset tillsammans med helgens matvaror.
Välkomna till vår trädgård!
"Fika" som vanligt för en tjuga.
Vecka 31
Tisdag 2 augusti kl 19

Trädgårdsvandring Vallmovägen 31 Edsviken
Välkomna till Annmarie Christensson
Huset och tomten är från 1934, men på 70-talet byggdes huset till och
tomten planterades full med barrväxter vilka förväxte sig och blev en
utmaning att röja i då Annmarie flyttade in för 15 år sedan. Nu Innehåller
tomten rosor, rabatter och fruktträd – en ganska normal villatomt i
Edsviken.
"Fika" som vanligt för en tjuga.
Välkomna !!!

Vecka 32
Trädgårdsvandring Borevägen 8
Torsdag 11 augusti kl 19 Välkomna till familjen Odevik
Så här berättar de:
Vi har nu bott in oss långsamt i vår
trädgård och har nu fått till en "form och
funktion" som vi är nöjda med.
Vi tänker planera om södersidan till en
köksnära kryddträdgård och vill gärna ha
råd från Gillets medlemmar.
Även andra bortglömda punkter i trädgården vill vi också diskutera.

Vecka 33
Tisdag 16 augusti kl 19

"Fika" som vanligt för en tjuga.
Välkomna !!!
Trädgårdsvandring Eriksbergsvägen 12 B
Anna-Lena Haraldsson med familj visar gärna sin trädgård.
Så här säger Anna-Lena:
Vår trädgård är på ca 1500 kvm. Det är en gammal avstyckad tomt, men

det finns inte så mycket kvar av det ursprungliga. Vi började anlägga
trädgården 1996. Huset är byggt 1995 men i gammal stil. Därför har vi
frodiga perennrabatter framför huset med mest gammaldags växter. I
övriga trädgården finns bl a olika arter av lönnar, rododendron, magnolior
och benved.
Fika för en tjuga som vanligt.

Vecka 34
Onsdag 24 augusti kl 19

Adress: Eriksbergsvägen 12 B, Sollentuna. Det är ett gult hus innanför ett
annat gult hus.
Trädgårdsvandring Södersätravägen 5
Välkomna till Catherine & Tomas Read
Tomten styckades av på 1930-talet. Vi
har bott här sedan 2004. Växtbäddarna
som vi byggde förra sommaren ör nu
fulla med växter. Tomater, Zuccini och
kryddor växer bra.
Vi planerar att flytta jordgubbslådor till framsidan, där vi har övriga frukt
och bär. Växt-rondellen, utöver mini-trädet skall vi flytta, men vart?
Vårt Hallonland tar sig inte särskilt bra. Varför? Om någon vill dela med sig
av sina, goda, hallon tar vi gärna emot en stickling eller planta.
I biodlingen finns nu sex kupor, och vi kommer att ha honung till
försäljning i år också. På grund av den kalla maj blev skörden inte lika stor
som förväntat.
Fika för en tjuga som vanligt.

Vecka 35
29 augusti kl 19

Trädgårdsvandring Högåsvägen 18 i
Sundbyberg
Välkomna till Georg och Lotta Erdelyi
Så här berättar de:
Vår trädgård är från 1930 då huset blev
klart. Vi flyttade hit 1988 och då ersattes
en hel del tallar av fruktträd och en häck
planterades mot gatan. För åtta år sedan
tog trädgårdsutvecklingen fart. Kampen mot mängder av kirskål, kvickrot
och annat ogräs startades (och är förstås inte slut). Täckning blev den
bästa lösningen.
Nu omsluts trädgården av plank och häckar och innanför har rum av olika
karaktär vuxit fram. De sammanlänkas av de knastriga gamla
grusgångarna. Vi försöker göra plats för både vilt och tamt, för såväl
drömmar, växter, människor och djur. Med naturen som förebild
eftersträvar vi en stämning av lugn och harmoni. Vintergröna växter,
stenläggningar och häckar hjälper till att hålla trädgården fin även under
den avlövade perioden, som ju är såååå lång.

Här finns skogsparti, köksträdgård med drivhus, kryddträdgård, äng, damm
med litet vattenfall, växthus och många sköna sittplatser för att fånga
solen, skuggan eller en ny vy. Bigarråträden som hade vuxit sig stora blev
tyvärr sjuka och har tagits bort. Det blev väldigt tomt, men öppnar för nya
möjligheter ....
Varmt välkomna!!!
Fika för en tjuga som vanligt.

